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 הקדמה

חילו החרב שבעיר העתיקה של -אן אל'מבנה של חנערכה חפירה ב 7002במהלך חודש מאי 

הן נועדו לחקור  :על חשובות-לפרויקט הארכיאולוגי בעיר העתיקה של לוד שתי מטרות(. 1איור )לוד 

הן גם נועדו לשמש דלק לתהליכים חברתיים . ולחשוף את עברה העשיר והמפואר של העיר לוד

 .שמטרתם לגבש את הקהילה הרב תרבותית בלוד

 
 מזרח-מבט לכיוון דרום, חילו ביום תחילת העבודות-אן אל'החצר של ח: 1ר איו

 

לשלב בין חקר תולדות המבנה ברמה המעשית החפירות שנערכו במהלך חודש מאי נועדו 

פארק "לבין שימור ושיקום המבנה במסגרת הקמתו של , וזיקתו לתולדותיה של לוד המוסלמית

להלן . ט החפירה נעשתה בשיתוף ועירוב הקהילה של לודבהתאם למטרות העל של הפרויק. "השלום

 דין וחשבון המתאר את תוצאות העבודה המחקרית ולאחריו תיאור התהליך הקהילתי

 תיאור הארכיאולוגיה: 'חלק א

( 'מ X 72 2.7)בצפון אולם גדול . אן כפי שהוא נראה כיום כולל שלושה אגפים'מבנה הח

אל מורכב משורת חדרונים הנפתחים ( 'מ X 17 7... -כ)מזרחי האגף ה. מוצלביםהמקורה בקמרונות 

האגף . בקצוות הדרומי והצפוני של האגף עומדים חדרים נרחבים יותר. פונה אל החצרהפורטיקו 

' מ 1-עם קיר מפריד של כ)מורכב משתי יחידות גב אל גב , אשר חלקו המערבי הרוס חלקית, הדרומי

 7.7 -כ)היחידה הראשונה .  הפונה אל החוץ–בעלת שתי קומות  –יה השני, אחת הפונה אל החצר, (עובי

X 7. היחידה השנייה מורכבת . מורכבת מסדרת חדרונים הפונים אל החצר, בדומה לאגף המזרחי, ('מ

אשר הגישה אליהם , מעליהם עומדים חדרים בקומה השנייה. אחדעומק כל ' מ 2-כ, משבעה תאים
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מצד מערב לא ניתן לראות כיום כל . ש כגלריה הפונה אל החצראשר משמ, מגג היחידה הראשונה

 . מבנה או קיר

מתייחס –עסקלאני -ר אל'אבן חג –לספירה  17-מקור ערבי מהמחצית הראשונה של המאה ה

ר 'דין סנג-עלם אל בקטע המתייחס למפעליו של האמיר החשוב. אן בלוד'להקמתו של החככל הנראה 

אלא ששם המקום , לד-אן באל'עסקלאני מזכיר הקמת ח-אל, 1.70-ל .1.1מושל עזה בין , אולי'ג-אל

ידוע לנו שלוד נהייתה לתחנה , בכל מקרה. משמעית-אינה חד" לד-אל"והקריאה , משובש בכתב היד

הקמת (. 1720-1722)עוד בתקופתו של הסולטאן ביברס ( הבריד)חשובה בדרך הדואר הממלכתית 

אנים הממלוכים באזורינו 'תקופת פריחתם של הח – 12-לך המאה האן עירוני בעיר מרכזית זו במה'ח

עומרי אשר הוקם על -מסגד אלול –חילו ללב העיר הממלוכית -אן אל'קרבתו של ח. סבירה ביותר –

עד שלא נמצא שרידים , אם זאת. מחזקת סבירות זאת  –הצלבנית ' ורג'ג. ידי ביברס מעל כנסיית ס

 . לא נוכל לאשר את קדמותו, חילו לתקופה הממלוכית-אן אל'מתוארכים הקושרים את ח

סקירה של המקורות בני 

מאנית 'התקופה העות

מלמדת שאלה אינם 

אן 'מזכירים קיומו של ח

התיעוד , עד כה. בלוד

החזותי הקדום ביותר של 

המבנה נמצא בצילומי אוויר 

של לוד  שנעשו בשנות 

 70-השלושים של המאה ה

בצילומים אלו . (7איור )

אן על כל אגפיו 'נראה הח

בנוסף ניתן . המוכרים כיום

לראות מספר מבנים 

אן 'שבנויים בצמוד לח

 .ממערב

 
המבנה . צילום אוויר של העיר העתיקה של לוד בשנות השלושים: 7איור 

 חילו-אן אל'הגדול במרכז התמונה הוא ח

 

 1421פעיל עד לשנת  חילו היה-אן אל'וסיפורי מקומיים מספרים שח 70-מקורות בני המאה ה

 ,לאחר המלחמה שימש המבנה מקום מפלט. ושבקומת הקרקע שלו נהגו להחמיץ גרעיני תורמוס

הוחל בהרס השכונה  1477בשנת . תחילה לפליטים ערבים ובהמשך לעולים יהודים ששוכנו בתוכו

-לות לאאן בעיקר לפעי'מאז ועד היום משמש הח. 1472אן ננטש סופית בשנת 'העתיקה סביבו והח

 .חוקית ולמגורים של חסרי בית

הצבנו , בטיחותיות של העבודה בתוך המבנה-לאור הסקירה של המקורות ולאור מגבלות הנדסיות

 :לחפירה בעונה זו מחקר לעצמנו שלוש מטרות ושאלות 

 ?מה היה אופי חצר המבנה .1

 ?למתי יש לתארך את חלקיו השונים של המבנה .7
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 ?החצר ממערבהאם היה אגף אשר סגר את מתאר  ..

 

, .איור )במהלך החפירה נדגמו שלושה שטחי חפירה הממוקמים בחצר המבנה  ,למטרות בהתאם

כמו כן נעשו פעולות ניקוי מקיפות של חדרי המבנה מפסולת מודרנית (. C1, C2, C3להלן שטחים 

 .חזיתות וגג המבנה שהיו מכוסים צמחיהבשנמצאה בהם ו

 



 4 

 תוצאות החפירה

בצמוד לפתח  7Cשטח , בצמוד לכניסה לאולם הצפוני 1Cשטח : לושה שטחי חפירהשנחפרו כאמור 

מייד עם תחילת החפירות . מערבית של החצר-בפינה הדרום C.אחד החדרים של האגף הדרומי ושטח 

, בבדיקה של מחפר נעשו ארבע תעלות צרות. (2איור ) התברר ששטח החצר מלא בפסולת מודרנית

 . (7איור ) מגיע לשני מטרים ויותר מעל למפלס השימוש האחרון של החצרמהן עלה שעומק הפסולת 

 

שימו לב לגוש , בתחילת החפירות  1Cשטח :  2איור 

 חלק מהפסולת, הבטון
 

שימו . תעלת בדיקה שנעשתה בעזרת כלי מכני: 7 איור

 . לבי לכמות הפסולת הנראת בחתכים

 

 אני שלוש מהתעלות לכדי ריבועי חפירהמככלי בכדי להמשיך את החפירה הרחבנו בעזרת 

שטח החפירה בחלק זה . החזית של האגף הצפונימרבית רצועת הריבועים הצפונית נמתחה לאורך 

 2Cריבוע , (במזרח התעלה)הנמצא למול הפתח לאולם ועד לאומנה הראשונה  1Cנחלק בין ריבוע 

, נוקו בלבד 2-7Cריבועים . תעלהבחלקה המערבי ביותר של ה 7Cנמצא בהמשך התעלה למערב וריבוע 

 .ולא נחפרו( 101לוקוס , ראה להלן)לגובה מפלס כורכר אשר הופיע בכל שטחי החפירה 

 

ריבוע . נוקה בצמוד לפתח אחד החדרים באגף הדרומי מטרים 7X7 -בגודל של כ( C2)ריבוע נוסף  

 . מערבית של החצר-נוקה בפינה הדרום( C.)שלישי 

                                                 

בשטח הפנימי של הריבועים . ועיםגרמו לשינויים בממדי הריב, אשר כרסה מדי פעם, התזוזות המתמשכות באדמת השפכים  

 X 1..0-ל   C2', מ . X 1..1בסופו של דבר הצטמצמה לרצועה של  C1חפירת . יציבותם של החתכים נשתמרה בעזרת שקי חול

0..4. 
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 ( 7-ו 6איור ) 1Cריבוע 

. מערבית לאומנת התמך שלידו' מ 1.20-נמתח ממרכז הפתח אל האולם הצפוני ועד ל C1ריבוע 

חפירת שאר הריבוע הופסקה בהגעה לשכבת . מהקיר' מ 1.70מריבוע זה נחפרה רק רצועה ברוחב של 

 . C5-ו  C4כפי שנעשה גם בריבועים, (2איור , A101לוקוס  )כורכר צהבהבה 

 

 
 חמזר-מבט לצפון, (101Aלוקוס ) 1Cכורכר הצהוב בשטח משטח ה: 2איור 

 

 

 .המפלס עליו מונחים שקי החול הוא מפלס תשתית הכורכר. צפוןמבט ל, במהלך החפירה 1Cשטח : 2איור  
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. בטון התגלה משטח( 1איור )תוך כדי ניקוי המילוי בצמוד לקיר האולם בין שתי אומנות תמך 

, קצהו הדרומי של המשטח נחתך בצורה מלאכותית. מ"ס 20-משטח זה השתמר רק לרוחב של כ

לא ברור האם זהו אכן מפלס ריצוף , בכל זאת. 70-ייתכן שבמהלך דחיסת הפסולת במחצית המאה ה

 . שנבנתה בצמוד לקיר( מעין מדרגה)של החצר או שמא מצטבה 

 
 משטח  הבטון בצמוד לאומנה: 1איור 

איור ; A101לוקוס )כורכר בגדלים שונים ואדמה צהבהבה  משטח עשוי אבני –חפירת שכבת הכורכר 

נראה לפיכך כי זוהי תשתית . (C.-ו 7C -כך גם ב)הראתה שעובייה השתנה ממקום למקום ( 2

יש לתארך לשלב האחרון של השימוש  A101את משטח הבטון ותשתית . ששימשה לפילוס פני החצר

לבין זה של ( 'מ 22.1)אולם הצפוני ה לשהסף  הפרש הגובה בין אבןיש לשים לב במיוחד ל. במבנה

שהמשטח מרמז  במידה ומשטח הבטון הוא שריד מרצפת החצר הרי שהוא. ('מ 22.77)משטח הבטון 

מפלס החללים , ברוב מבני החצר מהתקופה המוסלמיתזאת מכיוון ש .נוסף בשלב מאוחר יותר

זמניים הרי שבכך יש חיזוק -בו אם אכן שני האלמנטים. של המרחב הפתוח מזה הסגורים גבוה 

. להנחה שמשטח הבטון הוא חלק ממצטבה שנבנתה בצמוד לקירות במפלס מוגבה מעל למפלס החצר

אין , מכיוון שלא בדקנו את פנים האולם והקפדנו לא לפרק את מפתן הכניסה לאולםיש לציין ש

 .ביכולתנו לקבוע  האם זהו סף הכניסה המקורי ומהו תאריכו

נחשף תחתה שכבה הכוללת ( 102וסל אחרון של לוקוס  110לוקוסים )שכבת התשתית  לאחר הסרת

ובצמוד לקיר  101תחת לוקוס (. 101לוקוס )אבנים מעוגלות בגדלים שונים ושפע רב של חרסים 

, 104לוקוס )' מ 22.27-האולם והפתח שלו התגלה ריצוף אבן עשוי אבנים קטנות שטוחות בגובה של כ

עם זאת אין להוציא מכלל  .ייתכן וזהו מילוי מהודק. אינה ברורה 101שכבה לוקוס  מהות(. 4איור 

נמצא  104ריצוף לוקוס . אפשרות שזוהי שכבת חיים שהצטברה מעל למפלס רצוף שנמצא תחתיה

 .במקביל לפתח האולם ומשם נמשך לכיוון מערב במקביל לקו הקיר ולקו האומנה



 7 

 

 לפני ומסביב לאומנה( 104L)ו לב לריצוף האבל שימ. במבט למערב 1Cשטח : 4איור 

 

 
(111לוקוס )חתך בצמוד לסף הכניסה לאולם : 10איור 
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אך מהאומנה מערבה , מ"ס 20-כהשתמר רק בשטח שרוחבו הריצוף האולם הצפוני ול פתח אל מ

ע מכיוון ששריד של הריצוף נראה גם בחתך בדיקה אשר נעשה בריבו. הרצפה נחשפה כמעט בשלמותה

7C , ררחבי החצ ף זה נמשך בכלריצורים שעאנו מש' מ 22.71בגובה . 

באזור ובו הפרעות רבות ממול לפתח לאולם ומיד בקצה הדרומי של הריצוף התגלה רובד אדמה עם 

מהות שכבה . 7C-מפלס מפוחם שנראה בחתך בלמפלס זה תואם באופיו  (. 111לוקוס )הרבה אפר 

 . זאת לא ברורה

. (10איור )חשף את יסודות  קיר האולם וסף הכניסה אליו  111תחת לוקוס המשך הבדיקה 

תחת סף . ללא סדר וברוחב העולה על רוחב הקיר( דבש)הייסוד כלל אבנים מעורבות בחומרי מליטה  

ככל הנראה של יסוד ,  ('מ 22.21 -ראש קשת )הכניסה לאולם נראו מספר אבנים מסודרות כקשת 

 . וןהמבנה ולא של חדר תחת

רבדים נוספים של אדמה נמצאו מדרום לתשתית הקיר אך בשל החשיפה המצומצמת קשה 

הבנת רבדים אלו .  מאוד להבין את מהותם ואת הקשר הסטרטיגרפי בינם לבין יסוד פתח האולם

 .מחייבת את הרחבת שטח החפירה והעמקתו

בת התקופה  מרבית הקיראמיקה שנאספה בכל רבדי האדמה והריצוף שתוארו לעיל היא

אמנם נמצאו גם חרסים מהתקופה הממלוכית ומהתקופה המוסלמית הקדומה ואולי אף . מאית'העות

נראה כי יש להתייחס , 14-אך לאור הכמות הרבה של החרסים  מהמאה ה, יותר מיםקדוחרסים 

אין הכרח לקשור . לשברים הקדומים יותר כאל חרסים שהתגלגלו למקום משכבות קדומות יותר

ואף אפשרי שהם הובאו ביחד עם מילויי האדמה ממקומות שונים , אן'ים אלו למבנה החחרס

 .בסביבות המבנה

ראוי להזכיר את קדמותם של מבנה הכנסייה , יים מהחוץוהקשר לאפשרות הבאת מילב

עומרי -מסגד אל, כמו כן. לתקופה הביזאנטית ככל הנראה אשר תולדותיו חוזרים, אן'שבסמוך לח

 ..172-נדאס ב'גגשר שגם הקים את , הסמוך נוסד בפקודתו של הסולטאן ביברס

   

  2Cריבוע 

לאחר הסרת . ובצמוד לפתח חדר באגף הדרומי של המבנה 1Cריבוע זה נמצא מדרום לריבוע 

' מ 22סביב גובה , בכל שטח הריבוע נחשף מפלס בעל גוון צהוב( כשני מטרים)שכבות הזבל  המודרני 

נראה . 1Cשתואר לעיל בריבוע  101המפלס דומה מאוד באופיו למפלס לוקוס (. 11איור , 107לוקוס )

, לפי מדידותינו.  כי גם כאן לפנינו רובד שנועד ליצור מילוי ותשתית לשלב האחרון של חצר המבנה

לעומת זאת נצפו הבדלים . מטר 22סביב גובה  ,נראה שבאופן כללי תשתית זו יצרה רצפה די מפולסת

 7Cבקצה הדרומי של ריבוע  הכניסה לחדר. יחסיים בגובה הכניסות לחדרי האגפים מדרום ומצפון

 (.1Cריבוע )מהכניסה לאולם הצפוני ( 'מ .22.2גובהה )מ "ס 70-גבוהה בכ

ויסוד פתח נחשף יסוד הקיר . המשך החפירה תחת רובד התשתית נעשה בצמוד לקיר החדר

בדומה ליסוד הקיר באגף הצפוני גם כאן התגלה תחת הקיר יסוד הכולל אבנים (. 17איור )החדר 

 תחת פתח החדר התגלו אבנים הסדורות . א סדר וברוחב העולה על רוחב הקירוחומרי מליטה לל
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 .בכל שטח החפירה( 107לוקוס 0משטח הכורכר הצהוב  - 7Cשטח : 11איור 

 

 

 

 

 כנסיה לחדר ותשתית האבן תחת סף הכניסה –מבט לדרום , 7Cשטח : 17איור 
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למרות קווי דמיון אלו יש לזכור שהכניסה . שוב בדומה לקשת שנחשפה בכניסה לאולם בצפוני, בקמרון

ממחיש ( .איור )מבט על תכנית המבנה . מהאולם הצפוני( מ"ס 10-ל 70בין )לחדרים והתשתיות נבנו גבוה יותר 

נראה אם כך שלמרות . את העובדה שהאגף הצפוני והאגף הדרומי אינם מקבילים האחד לשני בצורה ברורה

קווי הדמיון בטכניקת הבנייה שני האגפים לא נבנו באותו הזמן ושיש לראות באגף הדרומי תוספת מאוחרת 

ין חלקיה נראה גם שבמהלך בניית האגף הדרומי הוסף מילוי אדמה נרחב לחצר על מנת לפלס ב. יותר למבנה

 .מצפון לחלקיה החדשים מדרום

 3Cריבוע 

מטר נועד למצוא  7X10השטח במידות של . מערבית של החצר-נמצא בפינה הדרום C.שטח 

סדרי העדיפויות של כוח העבודה לא אפשרו לנו (. .1ואיור , .איור )את הסגירה המערבית של החצר 

תגלה רובד האדמה הצהבהב שהתגלה גם שכבות הזבל המודרני הוסרו ותחתם ה. להעמיק בשטח זה

לפיכך נראה כי  חצר המבנה נמשכה גם בחלק זה אך כי לא מספיק משטח החפירה . ביתר חלקי החצר

המשך החפירה בחלקים אלו יאפשר להגיע למידע . נוקה מפסולת בכדי להגיע למסקנות ברורות יותר

 .מדויק יותר

 

 במהלך הוצאת הפסולת C.שטח : .1איור 

 4Cע ריבו

השטח נחשף והוסדר לחפירה . ממוקם בקצה המערבי של האגף הצפוני של המבנה 2Cשטח 

רוב המילוי שמיד מעל תשתית הכורכר , בהמשך. מכאניכלי במהלך הסרת הפסולת המודרנית בידי 

בשל בעיות בטיחות לא נעשתה בחלק זה עבודת חפירה ידנית מעבר למה שנחשף . נוקה( 101לוקוס )

עבודות שימור שייעשו במקום יאפשרו לנו בהמשך לחשוף חלקים אלו . דת הכף המכאניתבמהלך עבו

 (..1איור)בצורה מלאה 
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 .מבט לכיוון מערב, 2Cל 1Cמשטח הכורכר הצהוב בין שטח  : 12 איור

 5Cריבוע 

קירות המבנה (. 17איור )בצמוד וממערב לאולם האגף הצפוני נחשף מבנה נוסף בעל קמרון 

על . אן'קירות אלה מעוגנים באומנה הקיצונית של האולם הצפוני של הח. מזרחי נחשפוהצפוני וה

נכנס , לפי המומחים, אשר גוונו, "אולטרה מרין" כחולבצבע הקיר המזרחי מבין השניים שרד טיח 

מכיוון שחשפנו את ראשית קמרון הצולב של המבנה . 114-לשימוש החל ממחצית השנייה של המאה ה

הרי שיש להניח שמפלס הרצפה של הבית נמצא עדיין תחת פני השטח , ('מ 22.4-ת הקשת כגובה צמיח)

 . באזור החפירה ושניתן לחשוף אותם במהלך עונת החפירות הבאה

 

 

לפחות בשלב השימוש . האווירמציאת המבנה במקום זה ממחישה את שניתן לראות בצילומי 

ידי -על הסגירת החצר היית. את המבנה לצד מערבאן לא היה במקום אגף בנוי אשר סגר 'האחרון בח

מעניין אם זאת לציין שהתמונה העולה .  אן וללא שום קשר אליו'סדרת מבנים שנבנו בצמוד לח

תשתית הכורכר , כפי שהוזכר לעיל, שם. 7Cאינה עולה בקנה אחד עם זו של  C.מחפירת שטח 

 . דבר המרמז על כך שהחצר המשיכה מערבה יותר, נחשפה

                                                 
1
 ברצוננו להודות למר שי פרקש על העזרה בזיהוי סוג הצבע  
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 .שימו לב לקירות המטויחים בצבע. מבנה בעל קמרון שנחשף בצמוד וממערב לאולם הצפוני: 17 איור

 פעולות ניקוי 

פעולות . השקענו משאבים רבים בפעילויות ניקוי הבניין מפסולת וצמחייה נהבבמהלך שהייתנו במ

 :אלו כללו

 הפעלת פועלים באיסוף פסולת מוצקה מתוך חדרי המבנה .א

 ים באיסוף פסולת וצמחייה יבשה מתוך שטח החצרהפעלת תלמיד .ב

 . ניקוי ייסודי של גג המבנה וקירותיו מצמחייה שכיסתה אותם .ג

 ניקוי הצמחייה המכסה את קירות המבנה מבחוץ .ד

בזכות פעולות אלו ניתן כיום לראות את כל קירות המבנה ולעקוב בפירוט אחר תכניתו 

 (.12-ו  12ים איור)הארכיטקטונית 



 13 

 

 7Cבתחתית התמונה שטח  .אן לאחר ניקויה מצמחייה'הדרומי של מבנה הח אגףה: 12 איור

 

 
 (למעט העצים)האגף הצפוני לאחר ניקוי מרבית הצמחייה : 12איור 
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 תיאור הממצאים

אלא שעליה לא שרד מפלס , (104לוקוס )באופן ברור רק מפלס רצפה אחת נחשף במהלך החפירות 

. חפצים רבים נמצאו במילויים השונים בכל שכבות החפירה, עם זאת. חיים עקב הפרעות מאוחרות

כולל  –אן והפעילות האנושית שנעשתה בו 'לממצאים אלו חשיבות רבה בשחזור תולדות הח

נזכיר לכן רק בקצרה . בראשיתוהטיפול בממצאים נמצא כעת . 1472-ההתערבות המאוחרת החל מ

 .מספר חפצים

  מחמוד השל מטבע-II (Mahmud II,  11איור) 

נתגלה , (11איור , 11.4-ל 1101שלט בין ) II-לשלטונו של מחמוד ה 0.-מטבע זהב המתוארך לשנת ה

 .מעורב עם ממצאים מודרנים, לצערנו הוא יצא מתוך מילוי מופרע. באזור הפתח לאולם הצפוני

 
 מטבע הזהב: 11איור 

 

 מקטרות 

נתגלו במהלך , מצרפים קנה ופיה לעישון טבק אליהם היו, 14-וה 11-מספר מקטרות חרס מהמאות ה

מילויים , 1C-ב 112-ו 112לוקוסים )אולוגים טובים יחלקם יצאו מקונטקסטים ארכ. החפירה

מאנית 'תחזוקה במהלך התקופה העות/המלמדים על פעילויות בנייה, (חתומים באזור פתח האולם

 .המאוחרת

 שברי כלי חרס 

. 70-מהתקופה המוסלמית הקדומה ועד למאה ה, מי רחב למדיהכרונולוגי של הממצא הקירא חטווה

המתייחסים לתקופות הצלבנית ועד , 17-ועד ה 17-בולטים הממצאים המתוארכים למאות ה

קיימת אפשרות סבירה שממצאים אלה באו עם מילויים חיצוניים אשר , יחד עם זאת. לממלוכית

 .אן בעת הבנייה המאוחרת'הובאו לח

 צמיד זכוכית 
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נחשף שבר צמיד זכוכית עשויה בשיטת  –אשר ברובם מודרניים  –השברים הרבים של זכוכית  בין

marbling .1בחלק המערבי ביותר של , שבר זה יצא בזמן פירוק תשתית הכורכרC. 

 מסקנות ארכיאולוגיות

שטחי החפירה שנחפרו מאפשרים כבר כעת לענות לפחות בצורה חלקית על השאלות שהצבנו 

 .רם תחילת החפירותלעצמנו בט

כפי שנראה , ככל הנראה הייתה מרוצפת במשטחי אדמה מהודקת עם אבנים: אופי החצר .א

במרכז החצר היה , על פי המידע הפופולארי של ותיקי לוד. 7C-וב 1C-ב 104בקטעי רצפת 

עלינו  , לשם הבהרת נושא זה. אן מהתקופה האסלאמית'אלמנט חיוני בחיי ח, מתקן מים

 .מות הזבל משטח זהלפנות את ער

מפלס הכורכר : במהלך החפירה נחשפו שני רבדים ברורים של ריצוף בחצר: תיארוך המבנה .ב

את שני הרבדים (. 104לוקוס )ורצוף האבן  C)1-שאולי קשור למשטח הבטון ב, A101לוקוס )

תיארוך מדויק יותר נוכל להציע לאחר שתיבדק . מאנית'הללו יש לתארך לתקופה העות

 .קה שנאספה במהלך החפירההקיראמי

סימטרי בין האגף הצפוני לדרומי וההבדל -היחס הלא, תכנית המבנה: התפתחות המבנה .ג

כך שהאגף הצפוני קדום יותר -מק התשתיות בין דרום החצר לצפונה מצביעים כולם עלובע

לשם הוספתו של אגף זה . בזמן ליתר האגפים ושהאגף הדרומי נוסף רק בשלב מאוחר

 .צר היה צורך כנראה ליצור מילוי מלאכותי מצד דרום לתוכו נבנה האגף הדרומיוהסדרת הח

את . נראה כי לא היה בחלק זה אגף הדומה באופיו ליתר אגפי המבנה: החזית המערבית .ד

החצר מצד מערב סגרה קבוצה של מבנים שהקיר האחורי שלהם שימש במקביל גם כקיר 

 .של העיר ואחד מהם גם נחשף במהלך עבודתנו המבנים נראים בצילום האוויר. הסוגר לחצר

 

 המלצות להמשך מחקר

עונת החפירות המתוארת לעיל שימשה עבורנו מבחן להכרת האתר ועמידה בסיסית אודות אופיו 

 :להלן המלצותינו להמשך החפירה במקום. ואפשרויות החפירה בו

מגיע בממוצע לשני  עומק שפכי הזבל. יש לנקות את החצר מכל הפסולת הנמצאת בה: החצר .א

אורך החצר הוא . מטרים 1.7-רק בחלקיה המערבים עומק הזבל הוא כנראה פחות כ. מטרים

אותה יש להוציא , מעוקב פסולת' אלף מ-לפיכך מדובר בכ. מטרים 70מטרים על  77

יש לעשות את פינוי , מכיוון שבהחלט ייתכן שבמרכז החצר היה בעבר מתקן למים. מהמקום

פינוי הפסולת יאפשר לעמוד על טיב החצר . ה זהירה ובליווי ארכיאולוגי צמודהשפכים בצור

 .בצורה מקיפה יותר ואת שחזורה המלא

לאחר ניקוי החצר יש להעמיק ולהרחיב את החתכים שנעשו בחצר על מנת לאתר את  .ב

 .מאנית ולעמוד על תולדות המבנה בשלבים יותר קדומים'השכבות הקדומות לתקופה העות
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עלינו להמשיך ולהתחקות אחר , אן'מערבית של הח-יזוק ושימור החדר שבפינה הצפוןלאחר ח .ג

שרידי  יש לפעול גם לשימור. המבנה שהתגלה במקום ועל הקשר בינו לבין אולם האגף הצפוני

 .הצבע שעל הקירות המבנה וכן לשימור

י ובתוך לאחר פעולות חיזוק ושימור המבנה יש לבצע חפירות בדיקה בתוך האולם הצפונ .ד

איתור שרידים תחת הרצפות . לעת עתהלא חפרנו  בהם, חדרי האגפים הדרומי והמזרחי

, כמו כן. המודרניות של המבנה יאפשרו להתחקות אחר תולדות המבנה בצורה כוללת יותר

אשר באופן ברור נוספו זה לזה , בדיקתם תאפשר לעמוד על תהליך בניית האגפים השונים

 .לאורך השנים

 

מחקריות -רחב למגוון פעולות ארכיאולוגיות נו לציין שהמבנה וסביבותיו פותחים צוהרחשוב ל

אן 'של החומדויק אן שבה בתקופה המוסלמית והן לשחזור מלא 'שיתרמו רבות הן להכרת לוד והח

 .והפעולות שנעשו בו

 


